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 القدس و کار او روح 
 پاراکلیت : 3درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

هاش صحبت   نیکه در ا  یاز نکات اصل   یکیاما    کنه،ی صحبت م  زیچند چ  يدرباره   یسیع  وحنا،ی  ل یانج  15باب    در
و    ی سیع  م یدر تعال  محبت  ت یمرکز  يباشه، چون ما به تفکر درباره   ب یبرامون عج  نی ا  د یتنفره. شا  کنه، ی مطرح م 

 . میعادت کرد وحنای ل یقطعاً در انج

  ا یکه دن  يتنفر   نیا  يجه یدرنت   ونسبت به او داشت.    ایکه دن  کنه ی صحبت م  يتنفر   يدرباره   یسیع،  15در باب    اما
چه    ایاز دن  د یکه با  ده یهاش باالخانه به شاگردانش هشدار مصحبت   ن یدر ا  یسیحاال ع  کرد، ی ابراز م   ی سیبه ع

  ن یدر ا  و  ما هم متنفر خواهد بود. از من متنفر بود، پس معلومه که از ش   ایاگه دن   گهیداشته باشند. م  يانتظار
دشمن داشته  از شما مرا    شتر یکه پ  د یبدان  : «اگر جهان شما را دشمن دارد،گهیم  نطوریا  18  يه ی در آ  ،یسخنران

بلکه من شما را    د یستی. لکن چونکه از جهان نداشتیجهان خاصان خود را دوست م د،یبودی است. اگر از جهان م 
 .» کند ی م  یسبب جهان با شما دشمن نیاز ا ام،ده یاز جهان برگز

  و   کنه ی م  ی رو معرف  یمهم  ی لیها، موضوع خصحبت   نی و در وسط ا  کنه ی جفا صحبت م   ي بعد در ادامه درباره   و
که    ی متخاصم با قومش باشه. حاال سؤال  يایدن  نیموعوده که او خواهد فرستاد تا در ا  يدهندهی اون موضوع، تسل 

دارند، همون    ییکتاب مقدس آشنا  ات یچقدر با آ  نمیکه بب  پرسمی م  یحی مس  يکدهغالباً از دانشجوهام در دانش
 ه؟» ی ک تی: «پاراکلپرسمی م د،ینکی سؤال رو از شما که امروز گوش م

که از دانشجوهام    ه ی سؤال  نی ا  ه؟ یک   ت یپاراکل.  مینیبی م   ی حی مس  ات یاوقات در ادب  یرو گاه  ت» ی«پاراکل  يکلمه   ما
  تیبه من بگه پاراکل  تونه ی م   ی. کسپرسمی سؤال رو امروز از شنوندگانم م   نیا  پرسم،ی م  ی حیمس  يدر دانشکده

شرکت    يباز  نیممنونم که در ا  ن،یاشتباهه. اِوِل  نیالقدسه، اما اروح   د یگی که م  دونستمی القدس. من م روح   ه؟یک
 .ستیکامالً اشتباه ن ن ی. خُب، ايکرد

  ی عنوان  نیچون ا  م، یکنیالقدس فکر م بالفاصله به روح   شه یهم  باًیتقر  م، یکنی فکر م  تیبه عنوانِ پاراکل  ی وقت  اما
رو    تیپاراکل  ح،یمس  یوقت  نکهیانجام بدم، ا  کیاصالح کوچ  کی  خوامی اما م  م،یدی القدس نسبت مهست که به روح 

به    د یعهدجد القدس در  .» پس واقعاً روح فرستمیم  شمانزد    يگر ید  تی: «من پاراکلگهیبه قومش م  کنه،ی م  یمعرف
 شده.  ی معرف گرید  تیعنوان پاراکل

بتونه    ياگه ید  ت یباشه که پاراکل  یقبل  تیپاراکل   کیحداقل    د یبا  گه، ید  تیپاراکل  کی وجود    ي معلومه که برا  حاال
وقت  و  باشه.  داشته  عهدجد   یوجود  م  د یبه  کلمه   "توس یپاراکلِ"  یونانی  يکلمه   م،یکنینگاه  به    یسیانگل  يکه 
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القدس  در ابتدا به روح   ت،یعنوان، پاراکل  نیکه ا  مینیبیم حرف به حرف نگارش شده،    ایه  مه شد ترج  "تیپاراکل"
 تعلق داره.  یس یتعلق نداره، بلکه به خودِ ع

در    ي گرید  ت یپاراکل  ا یدوم    ت یالقدس، پاراکلو بعد روح   شه، یمکشوف م  ت یبه عنوان پاراکل  د یدر عهدجد   یسیع
ع برا  حاال.  ساستیکنار  فقط  مطالعه   حیفرت  يمن  نم  نیا  يبه  اهم  پردازم،یعنوان  داره،    يادیز  تیبلکه چون 

 القدس، مهمه. بلکه در ارتباط با شخص و کار روح  ، یسیمخصوصاً درك مفهوم اون، نه تنها در ارتباط با ع

شود    تمام تا    «بلکه :  گهیم  ی سیع  25  يه یدر آ  وحنا، ی  15باب    ای  - میبرگرد   16کار، به باب    ن یقبل از ا  د یبد   اجازه
  ه یاترجمه   نی[ا  دهندهیچون تسل  کنیل  "دشمن داشتند.  سببی مرا ب"مکتوب است که    شانیا  عتیکه در شر  ی کالم

دهنده    یآن تسل  ی: «وقتگهیم  میقد   يترجمه   د»،یآن مشاور آ  ی: «وقتگنیم  گهید  يهاترجمه   خونم،ی که من م
او بر من شهادت    گردد، یکه از پدر صادر م  ی روح راست ی عنی  د، یآ  فرستم ی شما م  .»] که او را از جانب پدر نزد د یآ

 خواهد داد.  

  س ی. شما را از کناد یرا به شما گفتم تا لغزش نخور  نی. اد یاکه از ابتدا با من بوده   رایداد ز  د یخواه  زشهادتیشما ن  و
کارها   نی. و اکند ی که هرکه شما را بکشد، گمان برد که خدا را خدمت م د یآی م یخواهند نمود؛ بلکه ساعت رون یب

 و نه مرا. اند اخته را با شما خواهند کرد، بجهت آنکه نه پدر را شن

که    مینیبی که من به شما گفتم.» حاال، دوباره م   د یبه خاطر آور  د یکه ساعت آ  یرا به شما گفتم تا وقت  نیا  کنیل
تسل  ي بارهدر  ی سیع  يگفتگو   ط یمح روح   دهنده، ی فرستادن  پفرستادن  در  جفا  ينه یزم  شی القدس،  و    ي تنفر 

همراه    یالقدس، با تسل از لحاظ خدمت روح   تیپاراکل  يده یا  سا،یدر کل  ی خیشده هست. حاال، از لحاظ تار  ییشگویپ
 . میکنی القدس استفاده مدهنده در رابطه با روح   ی بوده، چون ما از عنوان تسل

لحظه به    ک ی  . میریگی م  دهیلقدس ناداح رو  يخدمت خدا  يرو درباره   یمهم  زیهست که در اون چ  ياجنبه   ن یا  و
نسبت    چهیمرگ خدا رو اعالم کرد. اما ن  د،یدونی ، همونطور که م19که در قرن    کنمیفکر م   چهی ن  کیفردر  لسوفیف

  و مُرد.    ي داشت. او گفت خدا مُرده. او از ترحم و دلسوز  ي زیرفتار نسبتاً انتقادآم  ،یدر تمدن غرب  ت یحیمس  ر یبه تأث
که    گرفتی در نظر م   یفیضع   یبود که به عنوان نظام اخالق  ینظام اخالق   کیاز اون متنفر بود،    چه ی که ن  يزیچ

:  گهیاو م  یوقت  کرد،ی م  د یتأک  یو صبر و مهربان  یبر فروتن  وشده بود    ریغرب تکث  يدر اروپا  ی حیمس  يسایتوسط کل
شخص    کی.» و  دهد ی را نشان م  افتنیقدرت    يکه اراده برا   شودی م  افتی  یدر اَبَرانسان  یو واقع   یقی حق  تی«بشر
 فاتح است.» کی تاًیاست که نها ی «کس چه، یبه قول ن یواقع

قوت، رفتار مردانه و انواع    ینظام اخالق   يما رو به سو   بلکه.  شهینم  م یضعف و حِلم تسل  ینظام اخالق  نیدر برابر ا  او
که    له یدل  ن ی. به ادهیرو نشون متح  فا  ر یهست که تصو  ی کس  آلده ی. و دوباره، شخص اکنهی دعوت م   زهایچ  نیا
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رس   ش یپ  تلریآدولف ه قدرت  به  نسخه   دنیاز  آلمان،  عنوان هد   چهین  يهاکتاب   يدر  به  به    سمسیکر  يه یرو 
 .  ادمالزمانش د

  گرید  يدهنده  یتسل گر،ید  یتیعنوان پاراکلالقدس به به روح  یسیع یکه وقت نهیمن جذابه، ا يکه برا  يزیچ حاال
  م یکنی فکر م   ی به کس  یمفهوم به طور گسترده در فرهنگ ما مورد سوء تفاهم قرار گرفته. وقت  ن یا  کنه، ی اشاره م
که اشکهامون رو از چشممون    یکس  کنه، ی که در دردهامون به ما کمک م  م یکنی فکر م  ی به کس  ده،یم  ی که تسل
 .دهیم  يبه ما دلدار م،یمشوش و محزون  یو وقت کنه ی پاك م

صحبت    زهای چ  نیدر مورد ا  کنه، ی خطاب م  گرید  یتیپاراکل  ا ی  گرید  يدهنده   ی قدس رو تسلالح رو   ، یسیع  یوقت  حاال
  ده یم  میتعل  د یبه سرعت اضافه کنم که عهدجد   د یبذار  د،یمنظورم رو اشتباه درك نکن  نکهیا  ي. حاال، براکنهینم

 شد.   الماع لیاسرائ یبه عنوان ظهور تسل حیواقع، تولد مس در . ده یم ی که خدا به قومش تسل

.  کنهی و به ما خدمت نم  ادیالقدس نمروح   ایهامون حضور نداره  که بگم خدا در دردها و رنج   ستین   نیمنظورم ا  پس
.  کنهی اشاره نم  ن یبه ا  یسی ع  نجا،یکه فوق از درکه. اما ا  ده یرو م  ی . او به ما آرامشده یرو انجام م   نهایا  ي او همه 

  ی ونانی  م یتونی اول م  يهست و ما در مرحله  یونانیبرگرفته از فرهنگ    ینونای  يکلمه  نی، ا"توس یپاراکلِ"  صطالحا
  ، ی . ما به خدمات کمک"در کنارِ"  ی عن ی  "پارا"  شوند یپ  کنم،ی کار رو م  نیا  ی سیانگل  يمن با نسخه   م،یکن  یرو بررس 

   .میکنی فکر م  يز یهر چ ایپزشک  اریدست  ل،یوک اریدست

که   یکلمات  نیتراز معروف   یک ی.  رهیگی قرار م  ي گریکه در کنار د هی زیچ  ای  یهست، کس  "پارا"که    ي زیچ  ای  یکس
  "بلِئو"  يشه یو ر  "پارا"  شوند یهست، که برگرفته از پ  "پارابِل"  یسیدر انگل  ایمَثَل     يکلمه   م،ی در کتاب مقدس دار

اش رو  نکته   دخوایم  یسیع  ی . وقتشهیپرتاب م  گه ید  زیکه به کنار چ  هی زیپرتاب کردن، پس مَثَل چ  یعنیهست،  
 بده.   حیتا اونو توض  گذارهی رو در کنارش م کیداستان کوچ   نیبده، ا حیتوض

کلمه به    نیفراخواندن. پس ا  ی عنیهست،    "کالِئو"که برگرفته از فعل   میرو دار  "توس یپاراکلِ"  يکلمه   نجایا  حاال،
. حاال عملکردش در  رهیقرار بگ   ياگه یکه فراخوانده شده که در کنار کس د  اد یم  یاز مفهوم کس  ی اللفظطور تحت 
  از ین   یو به کس  شد یم  جادیا  یکه هرگاه مشکل  یکس  ، بود  یخانوادگ  لیوک  ت،یبود که پاراکل  نیا  یونانیفرهنگ  

شما    یشگ یکه معموالً مالزم هم  یکس  د،یکردی رو صدا م  تونت یچالش دفاع کنه، پاراکل  نیکه از شما در ا  د یداشت
 بود. 

در    ده یا  نی. پس اشد یحاضر م  د،یشد ی متحمل م  د یکه با  یدفاع از شما، در اتهامات  ي برابود.    ی خانوادگ  ل یوک  او
 های کمک به شما در سخت ي که برا   ی کننده هست، کس ت یمدافع و تقو  ت، یپاراکلباستان مطرح بود.    ونان ی  ي ایدن

  وحنا یکه توسط    ی ونانی  يکلمه   ن یکه ا  نه یا  کنه، ی من رو متعجب م  شه یکه هم  ییزهای از چ  ی کیحضور داره. حاال،  
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ا رفته،  بکار  رساالتش  انج  نجایدر  م  لش یدر  بکار  ترجمه   بره،ی هم  نام  یوقت  ، یمیقد   يهااما  به    وحنا ی  يهاه در 
 مددکار ترجمه نکردند.   ایدهنده  یرو تسل   اون رسند،ی م  "توس یپاراکلِ"

عادل.»   حیمس ی سیع یعنی نزد پدر  م ی] داری [مدافع  یعی کند، شف ی گناه  یرو مدافع ترجمه کردند. « اگر کس  اون
  اما هست،    ی اصل  تیپاراکل  ح، یمس  گم یمن م  نجای . و امی دار  ت یپاراکل  ک ی.  میرو دار  "توس یپاراکل"  ، یونانی خُب، در  

مدافع ما خطاب    ، یسیکه ع  م یکنی درك م  تر یمیقد   يهااما به خاطر ترجمه   م، یکنیدر مورد او فکر نم   ي نطور یما ا
 شده.

بود که از    ی کس  ل، ی. وک کردی اشاره م  ل یبه طور خاص به وک  ی سیدر اصل، مدافع در زبان انگل  ه؟ یمدافع چ  حاال
   .مینیبی م ی سیدر مورد ع د یهست که در عهدجد  ير یتصو نیو ا کرد، ی اونها دفاع م ي برا گه ید ی کس يپرونده 

  ی سیکه ع  نه یا  کنه، ی زده م  جان یو جانم رو ه  کنه ی که من رو متعجب م  ییزهایاز چ  ی کیکه قبالً گفتم،    همونطور
خودش داور زندگان    ح،یکه مس  کنهی صحبت م  مونی زندگ  انیخدا در پا  يما در برابر تخت داور   گاهیجا  يدرباره 

.  کنهی به عنوان مدافع ما هم عمل م  ی باشه، ول  ن یرو مقرر کرده که داور زم  حیو مردگان خواهد بود و خدا، مس
 .نیبهتر از ا یچ

به   یصندل  ي به عنوان داور خواهد بود، بر رو حیمس  م،یشی قادر مطلق حاضر م  يمه در برابر خداما در محاک ی وقت
  ه، یواقعاً عال  نیو ا  کنهی م  يمدافع ما داور   لیکه وک  میش ی و متوجه م  میش ی عنوان داور نشسته، ما وارد دادگاه م

ماست که در برابر پدر از ما    تیپاراکل  ایمدافع    ح،یمس  ی سی. اما به هرحال، عکنهی تون عمل مبه نفع   نیا  که یوقت
 خواهد کرد.  فاع د

در    یسیع  و   م یدار  ازیمتخاصم هم ن  يایبلکه به مدافع در برابر دن  م، یدار  ازیما نه تنها به مدافع در برابر پدر ن  اما
  يو همه   برند ی اونها شما رو به شوراها م  گهیدر برابر شاگردانش م  یها، وقت تنفر و جفا و رنج  يگفتگو درباره   نیا
 .د ی بگ  یچ د یکه اون موقع با د ینگران نباش  گه یم زها؛یچ نیا

  فرستم،ی رو م  تونتی. پاراکلفرستمی رو م يگر یبه شما داده خواهد شد. چرا؟ چون من مدافع د نیآن ساعت ا در
 . فرستمی القدس رو مروح  منتون رو که دائماً حافظ شماست.  ی خانوادگ ل یوک

  ق یتا ما رو تشو  ستهیای القدس در کنارمون مکه در اون روح   د ین یبرو ب  ي کار  نیفرق ب  د یتونی معلومه که م  خُب،
القدس که بعد از  روح   ریو تصو  ریتصو  نیا  ن یکنه؛ فرق ب  تینبرد تقو  نیکنه، از ما دفاع کنه و ما رو در کشاکش ا

  ي و ما رو دلدار  اد یاو م  و   می کتک خوردو    م یو درهم شکست  م یقرار گرفت  ي گریما مورد وحش  یوقت   اد،ینبرد نزد ما م 
 کامالً متفاوته.  ر یتصو کی  نی. ادهیم
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نبرد به ما    يتا برا  اد یاشکهامون رو بعد از نبرد پاك کنه، بلکه م  ادیکه م  ستین  یکس ریدهنده، تصو یتسل  ر یتصو
هنگام  هست که در  یاز اشتباهات یکی  نیشده؟ خُب، دوباره، ا دهینام دهندهی قوت و شجاعت بده. پس چرا او تسل 

 . فتهیزبان اتفاق م شرفتیپ

رو در نظر    دهنده ی تسل  ا ی  یتسل   يکلمه   ما .  شهیمواجه م  ی و تکامل  ی جیکوچک تدر  راتییبه مرور زمان با تغ  زبان،
دهنده،    ی تسل  يکلمه   س،ی انگل  خیکه در اون زمان در تار  مینیبی و م  می گرد  ی برم  زابتیو به عصر ملکه ال  میریگی م

 اون.  يداشت تا با کاربرد امروز  ي کترینزد یلیارتباط خ نشیالت يهاشه یبا ر

  ي . حاال کلمه "با فورته"،  "، کام فورته"با"  ی عنی،  "کام" هست،  نیالت  يبرگرفته از دو کلمه   یتسل   يکلمه   دوباره، 
،  "انویپ"  یقیزار موس که اسم اب  ادتونهی  د،ینواخته باش   انویپ  ای  د،ینواخته باش   یقیاگه موس   د؟ید یرو کجا د  "فورته"
 .شد یم  دهیفورته نام انویهست که در اصل پ  ییقایابزار موس  ي اسم مختصر برا کی

  ن یکورد باشه، ا  یمتفاوت از هارپس  انویکه باعث شد پ  يزی چ  ،ییقایساخت ابزارآالت موس   يچون در فناور   چرا؟
  د، یبنواز  م یرو مال  د یکل  اگر.  د یکن  میتنظاون رو    يتُن صدا  د یتونستی در ابزارش داشت که م  یمتحرک   انو،یبود که پ

 داره.   یآروم  يصدا

  د، یرو بخون  ی قیخواهد داشت، درسته؟ پس اگه نت موس  يبلندتر   يمعلومه که صدا  د، یبنواز  يشتریبا شدت ب  اگر
  د ینیبب ی قیقالب موس  ایکوچک رو در کنار بخش  "یپ"  کی د یشا د،ید د یرو خواه یق ینواختن ابزار موس  يراهنما
 آهسته نواخته بشه.  د یکه با  نهیا يدهنده نشون  و اون

قدرت    ایبلند    يبا صدا  یعنی   د؛ ینیرو بب  "اِف"  کی  د یشا  ایواقعاً آهسته نواخته بشه    یعن ی  د؛ینیبب   "یپ"دو تا    د یشا
بلند  آهسته و    ی عنی فورته    انوی. پس پد یکوبی م  دهایکل  يبر رو   نجا یاو در    د ینیبی رو م   "اِف "و دو تا    د یبنواز  يشتریب
 . هیصفت بارزتون چ ه،ی قوت شما چ  ينقطه  ی عنی ه؟»یبه شما بگم: «فورته شما چ تونمی و م   ،ي آهسته و قو ای

  ل یکه دل  نهی. پس نکته اي قوت، نه دلدار  یعنی در واقع    ،یتسل  يکلمه اصطالح بود    نیا  يه ی مفهوم اول  نیا  حاال،
قد   نکهیا تسل  ت یپاراکل  ،یمیمتن  ا  ی رو  کرده،  خطاب  ع  ن یدهنده  که  «وقت  یسیبود  همه   ی گفت:    ن یا  يبا 

که در حضورتان    فرستمی را م  ی چون من کس  د،یدلسرد نشو  د،یمواجه شد   ایدن  ن یو تنفر ا  زیآمخصومت   يهامخالفت 
 او با قوت نزد شما خواهد آمد.»  و شد،با

ج و عذاب ترسناك، شجاعت کنه تا در رن تیو قوم خدا رو تقو ادیکه ب نجاست،یالقدس در اروح   يه ی کار اول نیا  و
  نجا ی، ا"کانیهوپِرن"  م،یافتی نصرت    ادهیما از حد ز  حیدر مس  گهیپولس که م   يهیانیداشته باشند. به نظرم، مثالً ب 

 . میهست. ما اَبَر فاتحان هست "موس ینسیسوپِر و" نیاَبَر، در واقع در الت  یعن یهست.  یونانی يکلمه  کی
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  م یخوبه، ما فاتحان رو به تو خواه  ،يخوای تو فاتحان رو م چه،یافتادم و گفتم: «ن  چهی ن  ادِیرو خوندم به    نیا  یوقت
 ي هااز راه   ی کیو    کنه ی م  تی که قومش رو تقو   یالقدس روح القدس رشد کردند،  روح   يکه توسط خدا   ی داد، فاتحان

 . قتهیحق يله یبه وس  کنه،ی م ت یتقو  ایبا دن ییارویرو يکه او ما رو برا   يد یکل

دهنده که او را از جانب پدر نزد شما    ی چون تسل  کنی : « لگهیم   ی سیع  م،ینیبی ها مصحبت   نیکه در ا  همونطور
  ار ی: «و بسگهیم  16از باب    12  يه ی بعد در ادامه در آ  و.»  گرددی که از پدر صادر م  یروح راست   یعنی  د،یآ   فرستمیم
  د، یآ  ی روح راست  ی عنیچون او    کن ی. ولد یندار  لکن االن طاقت تحمل آنها را   م، یدارم به شما بگو ز ین  گر ید  يزهایچ

است سخن خواهد   دهیبلکه به آنچه شن  کند ی از خود تکلم نم  که  رایخواهد کرد ز  تی هدا  یراست  عیشما را به جم
که از آنچه آن من است خواهد گرفت و    را یمرا جالل خواهد داد ز  او   به شما خبر خواهد داد.   نده یگفت و از امور آ
  رد یگی جهت گفتم که از آنچه آن من است، م   نیا  ازاهد داد. هرچه از آن پدر است، از آن من است.  به شما خبر خو

رو در قومش بکار ببره،    حیکه کار مس  نه یالقدس اکه خدمت روح   مینیبی و به شما خبر خواهد داد.» پس دوباره م
 . کنهی کار رو م نیا اد، یمخدا به ما، و با قوتش که بر ما   قت یما، مکشوف کردن حق سیو او با تقد 

  ی ، که ما سخنران17و    16،  15،  14باب    وحنای  ده،یمهم در عهدجد   ی لیخ  یسخنران  ک ی  ، یسخنران  ن ینظرم ا  به
  انتیهست که قبل از اعدامش به او خ  یبا شاگردانش در شب   ی سیع  یینها  م یتعل  يجلسه   نی. امینامی باالخانه م
به اطالعات    د،یعهدجد   يه یبا بق  سه یمقا  در  ده،یبه ما م  وحنایکه    یباب  چهار  نیمهمه که در ا  ن یا  زان،یشد. و عز

 .  میابییالقدس دست م روح  يشخص و کار خدا يدرباره   يشتریب

القدس به ما  روح   ت یالقدس و مأمورروح   ت یشخص  يدر کتاب مقدسه که درباره   ي زی بخش مهم و شگفت انگ   نیا
زمان  دهیم  میتعل م   یو  ع  فته یاتفاق  برا   ی سیکه  رو  م  بیقر  متیعز  يشاگردانش  آماده  در    کنهی الوقوعش  و 

با شما نخواهم بود، اما شما رو بدون    گهید  من  .د ید  د یمرا نخواه  یاز اندک  بعد "  کنه،یهاشون به اونها کمک م ترس 
شجاعت  شده بودند؛ با حضورش    ت یآنها با حضور او تقو  ".کنمی شما رو بدون قوت رها نم  ی عنی  کنم؛ ی رها نم  یتسل

 . د یتصورش رو بکن د یتونی بودند، همونطور که م  افتهی

رو    گه یکننده د  ت یتقو  کی من برم،    ی نداره، چون وقت  ی اشکال"و او گفت:    شه یحاال رهبرشون از اونها جدا م  اما
  ق یرو به شما اعالم کنه و شما رو تشو  قتیکه با شما خواهد بود تا حق   يگرید  تی براتون خواهم فرستاد، پاراکل

 .د یکه شما در مشکالت، به من وفادار باش  کنه ی م ي واهد کرد و از شما دفاع خواهد کرد و کارخ

کنه،    ت یاونها رو تقو  تاو قومش فرستاد    سایکل   يالقدس رو برا روح   یکار رو کرد، وقت  نیا  کاستیاو در روز پنط  و
وقت  قشون یتشو اومد، کل  ی کنه و  باستان شکوفا شد   ح یمس  ي سایجفاها  ادر دوران  بودند که    ی کسان  نهای، چون 

 آگاه بودند. ستند،یمتخاصم با يایدن  بهشون داده بود تا در برابر حیکه مس  یآگاهانه از قوت 

   

https://fa.ligonier.org/

